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Průběh obhajoby: 1. představení práce studentkou: Přínos kognitivní lingvistiky pro

literární teorii. Otázky, které se si diplomantka při psaní práce
položila: Jak se v současné době interpretuje metaforický text? Jak
tato interpretace rozvíjí osobnost žáka? Jak by se interpretace
změnila, kdyby učitelé měli potř kognitivní lingvistiku? Výzkum
proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru s žáky a
pozorování výuky, její reflexe s učitelem. Diplomantka zjišťovala,
jak učitelé přistupují k výuce metafory v literární výchově. Znalost
kognitivní lingvistiky by vyřešila situaci rozdělení jazykového a
literárního pojetí metafory, přispěla by k vyšší míře kritického
myšlení žáků. Nebyli by odkázáni na cit, ale vycházeli by z vlastní
zkušenosti, každý žák by metaforický text chápal na své úrovni.   
2. stanovisko vedoucího práce: nadstandardní didaktická práce,
nebývalá poctivost, seznámila se s řadou potřebných nejnovějších
teoretických zdrojů (i cizojazyčných), práce je promyšleně
strukturovaná, cílová skupina zúžena na 6. a 7. ročníky, výklad o
trojím pojetí školní interpretace (podnět k diskusi při obhajobě),
dalším cílem práce bylo pokusit se reflektovat osobnostní přínos
tohoto pojetí  
3. stanovisko oponenta práce: vyzdvihuje intenci práce, dotýká se
obraznosti, který je z pohledu kognitivní lingvistiky nově zkoumán,
je to 
problém ožehavý, vyhasíná smysl pro obrazné myšlení (jsme v "éře
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doslovnosti"), polovinu práce tvoří výklad na základě autorit
(metodologicky nejpřínosnější přístupy) - mohl by být stručnější,
některé myšlenky se opakovaly, vlastní průzkum a vlastní inovace,
zhodnoceny názory učitelů a didaktické náměty, z práce není zřejmé,
zda autorka své didaktické náměty ověřila v praxi, výkon
diplomantky je nadstandardní 
4. vyjádření diplomantky: diplomantka představuje 3 přístupy
učitelů, které ve své práci charakterizuje - metaforické pojmenování
přístupů - (1)"těžba v dole", „báseň stroj“ (ten je rozebírán a
smontováván) (2) „abstraktní obraz“ – velká míra svobody, hodí se
pro nadané žáky, (3) „dokument doby“ – dle diplomantky nejlepší
přístup, z čeho vycházeli, je ovšem odtržené od aktuální reality,
studentka zatím své didaktické náměty neověřovala, na příkladu
vysvětluje, jak při vytváření didaktických námětů postupovala
5. závěrečná diskuse:
Věra Brožová oceňuje vymezení tématu, práce řešící zásadní
problém, i z hlediska metodologického je práce velmi zajímavá,
navrhuje, aby diplomantka v práci pokračovala (aby dále zkoumala,
jak metaforu uchopovat).
Tomáš Kubíček se ptá, zda má vůbec smysl pro literární výchovu
pracovat s tímto širokým pojetím kognitivní lingvistiky? Bylo by
možné/vhodné rozlišit klasickou a modernistickou metaforu?
Diplomantka reaguje: Kognitivní lingvistika nás vybízí k tomu,
abychom přestali metaforu chápat jako literární trop, pomáhá žákům
pochopit obrazné myšlení, literární teorie jim dává potřebnou
terminologii. 
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